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THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai 
quyết liệt các nhóm giải pháp để đẩy 
nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai dự 

án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 
100% số vốn đầu tư công theo kế hoạch. Tuy 
nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công 
còn một số hạn chế cần được khắc phục.

Theo các quyết định của UBND tỉnh, năm 
2022, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao 
thông - xây dựng tỉnh (viết tắt là Ban quản lý) 
được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trên 
1.280 tỷ đồng để triển khai thực hiện 11 dự án 
đầu tư. Đến ngày 31.8, đơn vị đã thực hiện giải 
ngân vốn đầu tư công đạt gần 482 tỷ đồng, 
bằng 38% kế hoạch. Để kịp thời hoàn thành các 
dự án và giải ngân vốn đầu tư, Ban quản lý đã 
huy động tối đa nhân lực, tập trung thực hiện 
quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện. Đồng thời, tập trung quyết toán các công 
trình đã hoàn thành, có khối lượng công việc, 
cũng như chuẩn bị các bước cho những dự án 
khởi công  mới. Một số dự án trọng điểm, có vốn 
đầu tư lớn như: Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn 
qua địa phận tỉnh Hưng Yên, có kế hoạch vốn 
giao 900 tỷ đồng đã giải ngân được trên 411 tỷ 
đồng, đạt 46% kế hoạch vốn giao; dự án đường 
bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội 
- Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 
Bình qua địa phận tỉnh Hưng Yên có kế hoạch 
vốn giao trên 860 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 

Gỡ “nút thắt” giải ngân vốn đầu tư công

MINH HUẤN Thi công dự án xây dựng cầu bắc qua sông Hoà Bình, đoạn qua địa phận xã Đoàn Đào (Phù Cừ)

Điểm tựa của 
người lao động

Tổ chức sản xuất 
đối với xã 

nông thôn mới kiểu mẫu

(XEM TIẾP TRANG 4)

* Vụ đông năm 2022-2023, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 
6.650ha rau màu các loại; trong đó, diện tích trồng ngô 
1.035ha; gieo trồng lạc, đậu tương 300 ha; rau, màu các loại 
5.315ha. Mỗi địa phương xây dựng ít nhất từ 1 đến 2 cánh 
đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn với diện tích 10ha trở lên. 

Để bảo đảm kế hoạch, các địa phương cần khuyến cáo 
nông dân chuẩn bị đủ giống, vật tư... để gieo trồng các loại 
rau, màu vụ đông theo đúng lịch thời vụ; áp dụng linh hoạt 
các biện pháp kỹ thuật làm bầu, trồng xen, trồng gối, làm đất 
tối thiểu để bảo đảm thời vụ, đặc biệt đối với các cây trồng vụ 
đông ưa ấm.

* Theo kế hoạch, vụ đông năm 2022-2023, huyện Kim 
Động  gieo trồng 700ha rau màu, trong đó diện tích ngô 145ha; 
bí các loại 149ha, rau các loại 231ha, còn lại là diện tích trồng 
dưa chuột, khoai các loại, hoa, cây cảnh, cây dược liệu. Các 
xã, thị trấn phấn đấu xây dựng 1-2 cánh đồng sản xuất tập 
trung, quy mô lớn trồng cây vụ đông với diện tích 10ha trở lên. 
Đến ngày 20.9, nông dân trong huyện đã gieo trồng được trên 
180ha rau màu vụ đông, chủ yếu là ngô và rau xanh các loại.

* Vụ đông này, thành phố Hưng Yên phấn đấu gieo trồng 
900 ha cây vụ đông, trong đó: Ngô 412ha; khoai lang, khoai sọ 
28ha; đỗ tương 51ha; lạc 39ha; còn lại là các loại cây rau màu 
khác. Theo kế hoạch, thành phố gieo trồng các loại ngô, đậu 
tương, lạc và bí trong tháng 9; các loại cây trồng khác được tập 
trung gieo trồng trong tháng 10 và tháng 11.
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Phòng, trừ sâu bệnh gây hại lúa mùa

Đến nay toàn tỉnh đã giải ngân 
các chương trình tín dụng phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội được trên 
196 tỷ đồng, đạt 95,8% kế hoạch 
được giao. Trong đó: Cho vay hỗ trợ 
tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 
làm giải ngân hoàn thành 100% kế 
hoạch; cho vay nhà ở xã hội giải ngân 
đạt 89,4% kế hoạch; cho vay đối với 

học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia 
đình khó khăn để mua máy vi tính, 
thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 
giải ngân đạt 99,4% kế hoạch; cho 
vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, 
tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid-19 giải ngân đạt 
67,6% kế hoạch.

MINH NGHĨA

* Đến ngày 20.9, hơn 26,6 nghìn ha lúa 
mùa trên địa bàn tỉnh đã trỗ bông, một số 
diện tích trà sớm trong giai đoạn chín. Trên 
đồng ruộng, các đối tượng sâu bệnh tiếp tục 
phát sinh, gây hại gia tăng cả về diện tích và 
mức độ hại. Toàn tỉnh có gần 5,5 nghìn ha 
nhiễm bệnh khô vằn, hơn 114ha nhiễm sâu 
cuốn lá nhỏ; bệnh bạc lá, đốm sọc - vi khuẩn 
gây hại gần 650ha. Ngành Nông nghiệp và 
PTNT, các địa phương cần tập trung chỉ đạo 
cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra 
đồng ruộng, phát hiện và khuyến cáo nông 
dân phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả 
theo nguyên tắc “4 đúng”.

* Thời điểm này, hơn 1,8 nghìn ha lúa 
mùa của huyện Văn Lâm đã trỗ bông. Trên 
các trà lúa của huyện có 375ha nhiễm bệnh 
khô vằn, 28ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ; 30ha 
nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc - vi khuẩn. 
Đến nay, nông dân đã chủ động phun thuốc 
phòng, trừ cho toàn bộ diện tích lúa nhiễm 
sâu bệnh. 

Dự báo, thời gian tới, sâu bệnh tiếp tục 
phát sinh, gây hại, nông dân cần chủ động 
kiểm tra đồng ruộng, phòng, trừ rầy nâu, rầy 
lưng trắng nơi có mật độ cao; bệnh khô vằn, 
đen lép hạt; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn…
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Theo mục tiêu phát triển kinh tế trang trại, toàn tỉnh 
phấn đấu đến năm 2025 có 770 trang trại và 1.670 gia 
trại; chú trọng tăng số lượng trang trại, gia trại trồng trọt 
(gắn với du lịch sinh thái), trang trại, gia trại tổng hợp 
VAC và trang trại, gia trại đặc thù chăn nuôi các loại vật 
nuôi có giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất của các trang 
trại, gia trại đến năm 2025 đạt khoảng 2.200 tỷ đồng/
năm; phấn đấu có khoảng 30% số trang trại, 10% số 
gia trại tham gia thực hiện chuyển đổi số; khoảng 25% 
số trang trại, 10% số gia trại tham gia các hình thức liên 
kết sản xuất, đăng ký nhãn hiệu; khoảng 25% số trang 
trại, 10% số gia trại tham gia sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hữu cơ; 5% số trang trại tham gia sản xuất nông 
nghiệp theo hướng hữu cơ tuần hoàn; 80% số chủ trang 
trại, gia trại được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 
chuyên ngành và quản lý trang trại.

ĐÀO BAN

Xử lý hơn 800 trường hợp vi phạm 
trật tự an toàn giao thông

Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 
hơn 6,6 nghìn héc-ta rau màu 

vụ đông

Phấn đấu có 30% 
số trang trại tham gia 

thực hiện chuyển đổi số

Giải ngân các chương trình 
tín dụng phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội đạt 95,8% kế hoạch

Năm 2022, tỉnh Hưng Yên được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 giao nhiệm vụ tổ chức diễn 
tập khu vực phòng thủ tỉnh. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với 
các sở, ban, ngành, địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị, làm tiền 
đề tổ chức cuộc diễn tập thành công tốt đẹp. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị tổ chức lực lượng xây dựng trên 70 hầm hào, trên 3.000m công sự khu 
căn cứ chiến đấu…

Trong ảnh: Chiến sỹ LLVT tỉnh tổ chức xây dựng hệ thống hào trong căn cứ 
chiến đấu

Tin, ảnh: HOÀNG BỀN

Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh 
đã xây dựng 4 phương án chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ (phương án) quy 
mô cấp tỉnh gồm: Phương án Tòa 
tháp B, khu căn hộ cảnh hồ Westbay 
Sky Residences thuộc Khu đô thị 
Ecopark (Văn Giang); phương án 
Nhà máy sản xuất bao bì BB và PE 
+ BOPP thuộc Công ty cổ phần bao 
bì Thái Dương (Văn Lâm); phương 
án Tòa nhà Viettel (thành phố Hưng 
Yên) và phương án Tổng công ty may 
Hưng Yên - Công ty cổ phần (thành 

phố Hưng Yên). 
Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo 

Công an tỉnh xây dựng 149 phương 
án của lực lượng Cảnh sát phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 
tổ chức thực tập 9 phương án với sự 
phối hợp của nhiều lực lượng; chỉ đạo 
Công an tỉnh hướng dẫn cơ sở xây 
dựng 340 phương án, hướng dẫn thực 
tập 473 phương án và phối hợp thực 
tập 154 phương án.
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Ngày 21.9, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận 
khéo” thành phố Hưng Yên năm 2022. Đây là hoạt động 
chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác 
Dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2022).

Tham gia hội thi có 21 đội đến từ các xã, phường, cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Hội thi có 3 phần 
gồm: Thi chào hỏi, thi kiến thức chung, thi tiểu phẩm. 
Các đội thi đã trình bày hiểu biết của mình về quan 
điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
công tác dân vận; tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân 
vận; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức dân vận và cán 
bộ làm công tác dân vận; khả năng xử lý các tình huống 
thực tiễn trong công tác dân vận... 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội 
thi có phần thi xuất sắc, sáng tạo, được khán giả đánh 
giá cao.

VI NGOAN

Theo báo cáo của Ban An toàn 
giao thông tỉnh, từ ngày 15.8 đến 
nay, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao 
thông, làm 6 người chết, 12 người bị 
thương. So với cùng kỳ năm trước, 
tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 
giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người 
chết, tăng tiêu chí số người bị thương.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động người dân chấp 
hành các quy định về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông, lực lượng Cảnh 
sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục thực 
hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các 
hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 
thông. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 
hơn 800 trường hợp vi phạm trật tự 
an toàn giao thông, với tổng số tiền 
phạt hơn 3,2 tỷ đồng, tạm giữ 338 
phương tiện, tước 185 giấy phép lái 
xe các loại.

PHẠM ĐĂNG

Xây dựng 4 phương án chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh

Hội thi “Dân vận khéo” 
thành phố Hưng Yên 

năm 2022
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Bảo hiểm thất nghiệp được ví 
như “điểm tựa”, “phao cứu sinh” 
của người lao động khi không 

may rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, 
bị mất việc làm. Tham gia bảo hiểm 
thất nghiệp, khi thất nghiệp, người 
lao động được hưởng các chế độ: 
Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, 
giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; 
hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc 
làm… 

Không may bị bệnh, sức khỏe bị 
ảnh hưởng, không phù hợp để làm 
công việc hiện tại ở nhà máy của 
Công ty TNHH Hanesbrands Việt 
Nam (xã Dân Tiến, Khoái Châu), do 
đó, chị Nguyễn Thị Ngoan đã xin nghỉ 
việc để tìm kiếm công việc phù hợp. 
Trong thời gian chưa có việc làm, chị 
đã làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp 
thất nghiệp. Chị Ngoan cho biết: Sau 
khi hoàn thiện thủ tục hưởng trợ cấp 
thất nghiệp, rất nhanh chóng, tôi đã 
nhận được số tiền trợ cấp thất nghiệp 
hằng tháng. Tuy không nhiều nhưng 
khoản tiền trợ cấp thất nghiệp đã 
giúp tôi có thêm kinh phí để điều trị 
bệnh, trang trải cuộc sống khi chưa 
có việc làm. 

Chia sẻ về lợi ích khi tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp, chị Vũ Thùy Linh 
ở xã Hạ Lễ (Ân Thi) cho biết: Khi bị 
mất việc làm, các chế độ bảo hiểm 
thất nghiệp rất thiết thực để hỗ trợ 
người lao động vượt qua khó khăn. 
Tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tôi 
còn được Trung tâm Dịch vụ việc làm 
tư vấn, giới thiệu việc làm mới phù 
hợp với trình độ và nhu cầu của bản 
thân, sớm trở lại thị trường lao động.

Thời gian qua, nhằm bảo đảm 
quyền lợi của người lao động khi 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp, Trung 
tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội) đẩy mạnh 
tuyên truyền về quyền và lợi ích khi 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tư vấn, 
hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ 
đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
Việc tiếp nhận và giải quyết hưởng 
chính sách bảo hiểm thất nghiệp luôn 
được bảo đảm theo phương châm 3 
đúng: Đúng đối tượng, đúng chế độ 
và đúng thời gian. Để hỗ trợ người 
lao động thực hiện thủ tục hưởng trợ 
cấp thất nghiệp nhanh chóng, thuận 
tiện, ngày 4.5.2022, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội có Công văn 
số 1399/LĐTBXH-VL về việc tiếp 
nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất 
nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia. 

Ngoài thực hiện hồ sơ, thủ tục 
để người lao động thụ hưởng chính 
sách một cách nhanh nhất, Trung 

Điểm tựa của người lao động

tâm Dịch vụ việc làm còn giúp người 
lao động thất nghiệp sớm quay trở 
lại thị trường lao động bằng việc: 
Tư vấn về việc làm, học nghề cho 
người lao động; thông tin về nhu cầu 
tuyển dụng của các doanh nghiệp… 
Từ đầu năm đến hết tháng 7, Trung 
tâm Dịch vụ việc làm đã tư vấn việc 
làm cho gần 17.000 lượt người; tư 
vấn học nghề cho gần 1.000 lượt 
người lao động; giới thiệu việc làm 
cho 4.500 người lao động…

Thời gian qua, khi dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, tỉnh đã triển khai 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chính 
sách hỗ trợ người lao động và người 
sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm 
thất nghiệp, qua đó, giúp người lao 
động và người sử dụng lao động vượt 
qua khó khăn.

Cùng với đó nhằm bảo đảm 
quyền lợi cho người lao động, thời 
gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) 
tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan 
thực hiện đồng bộ các giải pháp để 
phát triển người tham gia BHXH, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, 
trong đó chú trọng truyền thông nâng 
cao nhận thức của người sử dụng lao 
động và người lao động, đồng thời 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra. Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh 
đã thanh tra, kiểm tra 141 đơn vị. 
Trong quá trình thanh tra, kiểm tra 
đã phát hiện và yêu cầu đơn vị được 
thanh tra, kiểm tra khắc phục nộp số 
tiền nợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp trên 9 tỷ đồng; 
đồng thời, yêu cầu đơn vị tham gia 
BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho 340 người. Đến hết tháng 
8.2022, toàn tỉnh có 232.850 người 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 
2% so với tháng 12.2021. Từ đầu 
năm đến nay, BHXH tỉnh tiếp nhận 
5.108 hồ sơ đề nghị chi trả trợ cấp 
thất nghiệp cho người lao động. Toàn 
tỉnh có 4.133 người đang hưởng trợ 
cấp thất nghiệp với số tiền hơn 14,1 
tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ 
quan chức năng, thời gian qua, vẫn 
còn một số người sử dụng lao động 
và người lao động chưa nhận thức 
đầy đủ về quyền và trách nhiệm 
của mình trong thực hiện chính 
sách bảo hiểm thất nghiệp. Một số 
doanh nghiệp nợ đóng; né tránh, 
không đóng BHXH, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 
động. Một số người lao động khi 
thất nghiệp chưa quan tâm đến các 
chế độ khác cũng như quyền lợi và 
trách nhiệm của mình trong thời gian 
hưởng trợ cấp thất nghiệp như: Tích 
cực tìm kiếm việc làm; thông báo 
hàng tháng với Trung tâm Dịch vụ 
việc làm về việc tìm kiếm việc làm 
theo quy định...

Để chính sách bảo hiểm thất 
nghiệp phát huy hiệu quả hơn nữa, 
thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm, BHXH tỉnh, các cơ quan chức 
năng tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các 
hoạt động thông tin, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của người lao 
động, người sử dụng lao động trong 
thực hiện chính sách bảo hiểm thất 
nghiệp; tăng cường kiểm tra, đôn 
đốc các doanh nghiệp tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp cho người lao động, 
tránh tình trạng nợ bảo hiểm thất 
nghiệp kéo dài…

THU YẾN

Văn Lâm là huyện công nghiệp 
trọng điểm của tỉnh, tiếp giáp 
với Thành phố Hà Nội, có 5 

trường đại học, cao đẳng, trung 
cấp nghề; có quốc lộ 5A và tuyến 
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy 
qua.  Đây là điều kiện thuận lợi để 
huyện phát triển kinh tế - xã hội 
nhưng cũng là môi trường dễ phát 
sinh những mặt trái, những yếu tố 
phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), 
tiềm ẩn nhiều yếu tố thuận lợi để 
đối tượng ngoại tỉnh lợi dụng thực 
hiện phạm tội và các hành vi vi 
phạm pháp luật, gây khó khăn cho 
công tác đấu tranh, triệt phá của lực 
lượng Công an huyện.

Đến nay, toàn huyện có hơn 
1.500 doanh nghiệp có vốn đầu 
tư trong nước và nước ngoài đầu 
tư sản xuất, kinh doanh đang hoạt 
động với hàng vạn công nhân đến 
làm việc và sinh sống, trong đó 
nhiều lao động đến từ các tỉnh miền 
núi phía Bắc có trình độ học vấn hạn 
chế, thiếu kiến thức xã hội cũng như 
ý thức chấp hành quy định của pháp 
luật. Phần lớn số lao động này đều 
thuê nhà trọ trong khu dân cư, trong 
đó có người nghiện ma túy dẫn đến 
tàng trữ, vận chuyển trái phép chất 
ma túy từ nơi khác về nhà trọ để sử 
dụng và bán cho các đối tượng khác. 
Ngoài ra, các đối tượng còn thực 
hiện hành vi phạm tội khác như: Cố 
ý gây thương tích, đánh bạc, trộm 
cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật 
tài sản… gây mất ANTT và bức xúc 
trong Nhân dân. Trong 6 tháng đầu 
năm, trên địa bàn huyện xảy ra 52 
vụ, 170 đối tượng phạm tội, vi phạm 
pháp luật về trật tự xã hội; 82 vụ, 
108 đối tượng vi phạm pháp luật về 
tệ nạn xã hội. Trong tổng số 278 
đối tượng bị bắt giữ có 92 đối tượng 
là người tỉnh ngoài, người lao động 
ở các tỉnh miền núi, người dân tộc 
thiểu số gây ra. 

Để ngăn ngừa tội phạm và tệ 
nạn xã hội trên địa bàn huyện nói 
chung và trong các khu nhà trọ nói 
riêng, Công an huyện phát huy vai 
trò nòng cốt, thực hiện đồng bộ các 
biện pháp, từ tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật đến sử 
dụng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh 
với các hành vi phạm tội. Công an 
huyện đã tích cực, chủ động tham 
mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ 

Chi bộ Văn phòng Sở Giao thông vận tải 
(GTVT) hiện có 12 đảng viên. Nhiệm kỳ 
2020 - 2022, cán bộ, đảng viên của chi bộ 

luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu 
Đại hội Chi bộ lần thứ XVII đề ra. Với nhiệm vụ 
chuyên môn được phân công, cán bộ, đảng viên 
trong chi bộ đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, 
lãnh đạo Sở GTVT triển khai thực hiện đầy đủ và 
kịp thời các quy định của Đảng, Nhà nước và của 
tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong toàn ngành. Văn phòng Sở 
GTVT (viết tắt là Văn phòng) đã tham mưu với 
Sở GTVT thực hiện xong việc sắp xếp lại bộ máy 
tổ chức của sở. Trong đó, giảm số đầu mối cấp 
phòng từ 6 phòng xuống còn 5 phòng tham mưu 
tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở. 
Tham mưu thực hiện sáp nhập, tổ chức lại một 
số đơn vị chức năng trực thuộc sở... Bên cạnh 
đó, Văn phòng chủ động phối hợp với các phòng, 
đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch 
đầu tư công trung hạn; vốn ngân sách nhà nước 
hàng năm, vốn sự nghiệp bảo trì đường bộ trung 
ương, địa phương và đường thủy nội địa đáp 
ứng nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, chấp 
hành đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm 
thiết thực, sát thực tế, tăng hiệu quả sử dụng 
vốn đầu tư công. Hàng năm, khi có kế hoạch 
phân bổ vốn của UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận 
tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Văn phòng 
đã chủ động tham mưu với lãnh đạo sở giao dự 
toán cho các đơn vị được thụ hưởng ngân sách 
kịp thời, đúng thời gian quy định. Trong quá trình 
thực hiện, Văn phòng đã chủ động phối hợp với 
các phòng chuyên môn của Sở Tài chính, Kho 
bạc Nhà nước tỉnh và thường xuyên đôn đốc các 
đơn vị khẩn trương thực hiện kế hoạch vốn được 
giao trong năm. Chính vì vậy, trong những năm 
qua, việc giải ngân vốn được cấp của Sở GTVT 
luôn đạt kết quả tốt. 

Trong công tác thi đua, khen thưởng, hàng 
năm, Văn phòng tham mưu với Sở GTVT ban 
hành các kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào 
thi đua với các chủ đề cụ thể như: Phong trào thi 
đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm 
Ngày truyền thống ngành GTVT (28.8.1945 
- 28.8.2020); phát động thi đua trong cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động ngành 
GTVT giai đoạn 2020-2025…

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính 
là nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước, Chi bộ Văn phòng thường xuyên tham 
mưu với lãnh đạo sở chỉ đạo rà soát, hệ thống 
hoá các văn bản, thủ tục hành chính nhằm phát 
hiện các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn hoặc 

CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, 
lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

đã lạc hậu và đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc 
bãi bỏ, xây dựng bộ thủ tục hành chính rõ 
ràng, đơn giản, thuận lợi và minh bạch; đầu 
tư trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng 
cấp các phần mềm cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4. Phối hợp với các 
phòng, ban chuyên môn của sở thực hiện 
tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cơ 
chế một cửa, các thủ tục hành chính được 
tiếp nhận và giải quyết nghiêm túc, đúng 
quy trình, quy định, bảo đảm nhanh chóng, 
kịp thời, đúng pháp luật, giảm thời gian, chi 
phí giao dịch trong giải quyết thủ tục hành 
chính…

Xác định công tác xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Chi bộ 
Văn phòng luôn quan tâm đào tạo bồi dưỡng 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận 
chính trị cho cán bộ, đảng viên. 100% cán 
bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng và 100% cán 
bộ, đảng viên được tham gia các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Chi bộ 
đã thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê 
bình, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch 
lạc trong cán bộ, đảng viên. Công tác giám 
sát, quản lý cán bộ, đảng viên trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ đảng 
viên; nhiệm vụ do chi bộ phân công và trong 
việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

và quy định về những điều đảng viên không 
được làm được quan tâm thực hiện thường 
xuyên. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp 
được 1 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hàng 
năm, có trên 90% số đảng viên của chi bộ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 10% 
đến 15% số đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; chi bộ, đơn vị đạt trong sạch, vững 
mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Với mục tiêu hàng năm có trên 90% số 
đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
trong đó có từ 10% đến 15% số đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ hàng 
năm đạt trong sạch, vững mạnh…, nhiệm kỳ 
2022 - 2025, Chi bộ Văn phòng tập trung 
vào một số giải pháp chủ yếu: Tiếp tục tham 
mưu với Sở GTVT củng cố, kiện toàn bộ máy 
hoạt động của cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt 
chẽ với các chi bộ, phòng, ban, đơn vị, các 
tổ chức chính trị - xã hội của Sở GTVT đẩy 
mạnh hoạt động cải cách hành chính toàn 
diện; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong 
sinh hoạt cơ quan, phát huy tinh thần dân 
chủ, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức; 
nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, 
tinh thần trách nhiệm  của cán bộ, đảng 
viên...

PHẠM VĂN TOẢN
Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng 

Sở Giao thông vận tải

CÔNG AN HUYỆN VĂN LÂM

Phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả 
với tội phạm, tệ nạn xã hội

đạo và triển khai thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả công tác phòng, chống 
tội phạm trong tình hình mới, nhất 
là người ở tỉnh ngoài, người dân tộc 
thiểu số đến sinh sống, làm việc và 
học tập trên địa bàn huyện; phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể huyện 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật; thông 
tin cho người dân về phương thức, 
thủ đoạn hoạt động của các loại tội 
phạm để người dân nhận diện dấu 
hiệu, biểu hiện, phương thức thủ 
đoạn hoạt động phạm tội, từ đó nâng 
cao cảnh giác, phòng, chống và chủ 
động đấu tranh, tố giác tội phạm. Lực 
lượng Công an huyện phối hợp cùng 
các doanh nghiệp thực hiện nhiều 
giải pháp phòng, chống các loại tội 
phạm, tệ nạn xã hội nhằm nâng cao 
nhận thức, tinh thần trách nhiệm 
của người sử dụng lao động và công 
nhân trong công tác bảo đảm ANTT, 
phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã 
hội…

Thượng tá Nguyễn Viết Bình, 
Phó trưởng Công an huyện cho biết: 
Bên cạnh công tác phòng ngừa xã 
hội, Công an huyện làm tốt công tác 
phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao 
hiệu quả các mặt công tác nghiệp 
vụ cơ bản, tập trung vào địa bàn, đối 
tượng trọng điểm. 

Đánh giá được thực trạng tội 
phạm, Công an huyện chỉ đạo các 
đội nghiệp vụ, công an các xã, thị 
trấn bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, 
vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và 

tệ nạn xã hội liên quan đến đối tượng 
tỉnh ngoài, người dân tộc thiểu số để 
xử lý theo quy định pháp luật với tỷ lệ 
phá án đạt trên 90%. Điển hình ngày 
22.1.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi 
tố bị can đối với Hoàng Văn Thành, 
sinh năm 1994, HKTT tại bản Nà Xe 
Mới, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên 
(Sơn La) về tội mua bán trái phép 
chất ma túy; khởi tố bị can đối với 3 
đối tượng gồm: Đỗ Văn Thành, sinh 
năm 1989, HKTT tại thôn Ngọc Lịch, 
xã Trưng Trắc (Văn Lâm); Hà Văn 
Tiến, sinh năm 1987 và Phạm Ngọc 
Thắng, sinh năm 1989 (đều có HKTT 
tại bản Nà Xe Mới, xã Mường Cơi, 
huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về tội 
tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước 
đó, ngày 16.12.2021, Công an huyện 
đã triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng trên 
trong vụ án mua bán trái phép chất 
ma túy xảy ra tại nhà nghỉ Đức Anh 
thuộc xã Trưng Trắc (Văn Lâm); vật 
chứng thu giữ gồm 8,873 gam Heroin 
và 0,477 gam Methaphetamin.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả 
công tác phòng ngừa, đấu tranh với 
các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thời 
gian tới, Công an huyện Văn Lâm 
thường xuyên nắm tình hình ANTT 
tại các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu nhà trọ để kịp thời tham 
mưu, giải quyết các tình huống, vấn 
đề phức tạp về ANTT, góp phần tạo 
môi trường thuận lợi để thu hút đầu 
tư, phát triển kinh tế địa phương.

HOÀNG BỀN

Chi bộ Văn phòng Sở GTVT triển khai nhiệm vụ

Công an huyện Văn Lâm bàn giải pháp đấu tranh với tội phạm, tệ nạn 
xã hội trên địa bàn

Hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 
thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

Toàn tỉnh có 100 
câu lạc bộ Nông dân 

với pháp luật
Tổ chức Hội Nông dân trên địa 

bàn tỉnh hiện nay đang quản lý, duy 
trì hoạt động của 100 câu lạc bộ 
Nông dân với pháp luật. Mỗi câu lạc 
bộ có từ 30 đến 50 hội viên nông dân 
tham gia sinh hoạt. Hoạt động của 
các câu lạc bộ đã giúp hội viên nông 
dân nâng cao nhận thức về pháp 
luật, từ đó sống, làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật. 

HỒNG NGỌC

ÂN THI

Tiến hành 
14 cuộc thanh tra 

kinh tế - xã hội
Từ đầu năm đến giữa tháng 9, 

huyện Ân Thi đã tiến hành 14 cuộc 
thanh tra kinh tế - xã hội. Qua thanh 
tra phát hiện một số công ty kê khai 
mua hàng hóa, vật tư không có hóa 
đơn giá trị gia tăng nhưng vẫn kê khai 
giảm trừ thuế giá trị gia tăng, chi phí 
giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, 
hóa đơn thiếu các chỉ tiêu không đủ 
điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia 
tăng; một số hạng mục thi công xây 
dựng công trình không đúng hồ sơ 
thiết kế, chủ đầu tư không mua bảo 
hiểm công trình theo quy định. Qua 
thanh tra, kiến nghị thu hồi tiền sai 
phạm nộp ngân sách nhà nước trên 
59 triệu đồng, đề nghị loại ra khỏi giá 
trị khi lập, thẩm định, quyết toán công 
trình số tiền trên 300 triệu đồng…

ĐÀO DOAN

* Hiện nay, toàn tỉnh có 250 tuyến 

vận tải khách cố định liên tỉnh, 26 hãng 

taxi. Từ đầu năm đến nay, hoạt động 

vận tải hành khách từng bước duy trì 

đà phục hồi, với sản lượng vận chuyển 

đạt gần 12 triệu lượt hành khách, luân 

chuyển đạt trên 590 triệu lượt người. 

* Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL), từ  năm 2013 đến 

nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 15.703 

cuộc PBGDPL trực tiếp cho trên 1,3 

triệu lượt người thông qua công tác 

tuyên truyền pháp luật, tổ chức thi tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến… 

* Trong giai đoạn 2017 - 2022, xã 

Cẩm Xá (thị xã Mỹ Hào) đã có trên 

3.000 hộ nông dân đăng ký và qua bình 

xét có trên 1.800 hộ đạt danh hiệu sản 

xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

* Từ năm 2020 đến nay, huyện Phù 

Cừ đầu tư trên 280 tỷ đồng để xây mới, 

sửa chữa 27 công trình trường học với 

gần 200 phòng học và phòng chức 

năng. Ngoài ra, các phụ huynh học sinh 

và người dân trong huyện ủng hộ trên 

500 triệu đồng để mua sắm bổ sung 

trang thiết bị giảng dạy cho các trường.

* Xã Trưng Trắc (Văn Lâm) hiện nay 

có hơn 700 hộ dân kinh doanh dịch vụ 

phòng trọ với khoảng 2 nghìn phòng 

đang cho hơn 3 nghìn công nhân, sinh 

viên thuê với giá từ 400 nghìn đồng đến 

1 triệu đồng/phòng/tháng.

PV

TIN VẮN
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Sau thời gian mang quả, cây nhãn bị tiêu hao dinh dưỡng, cành, lá bị 
sâu bệnh, tán cây mất cân đối. Để cây nhanh phục hồi sau thu hoạch, 
cần lưu ý các biện pháp chăm sóc, dưỡng cây sau:

1. Cắt tỉa cành, tạo tán
- Sau khi thu hoạch, cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu 

bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất để cho cây thông 
thoáng. Việc cắt tỉa phải thực hiện thường xuyên. Khi lộc thu ra, dài 5-7 
cm,  tỉa bớt lộc trên những cành mọc dày, mỗi đầu cành chỉ nên để 1-2 
lộc to, khỏe, bảo đảm số cành lộc phân bố đều quanh tán.

- Với những vườn nhãn lâu năm và vườn cây bắt đầu giao tán, phải 
cắt tỉa gọn tán. Năm thứ nhất cắt sâu 1/2 số đầu cành, chỉ để 1/2 số đầu 
cành không cắt ra quả. Năm sau tiếp tục cắt sâu các cành năm trước đã 
ra quả và nuôi những cành trong tán để tạo bộ khung tán mới.

2. Bón phân
Bón phân sau khi thu hoạch quả giúp cây phục hồi sinh trưởng, thúc 

lộc thu cho cây.
- Liều lượng:
+ Nếu sử dụng phân đơn lượng, bón phân theo tỷ lệ sau:

Lượng phân bón sau thu hoạch gồm toàn bộ phân hữu cơ + 30% đạm 
urê + 70% supe lân + 30% kali của tổng lượng phân bón cho nhãn 1 năm.

+ Nếu sử dụng phân NPK thì nên bón loại NPK13 -13 13 +TE hoặc 
NPK 15 -15 -15 +TE với lượng quy đổi bảo đảm tương đương với phân 
đơn. Sau thu hoạch, bón toàn bộ phân hữu cơ + 30% của tổng lượng 
phân NPK bón cho 1 năm.

Ngoài lượng phân bón theo tuổi cây như trên, có thể bón bổ sung 
thêm hạt đỗ tương, ngô đã được nghiền nhỏ ngâm ủ với liều lượng 3-5 
kg/cây, tùy tuổi cây.

- Cách bón: Đào rãnh xung quanh cây theo hình chiếu của tán với bề 
mặt rãnh rộng 20-30cm, sâu 20-25cm, rải phân hữu cơ xuống trước sau 
đó đến phân vô cơ, lấp đất và tưới nước giữ ẩm.

3. Phòng, trừ sâu bệnh
Thường xuyên thăm vườn kiểm tra sâu bệnh hại để có biện pháp 

phòng, trừ kịp thời. Trong đó, lưu ý các loại sâu bệnh như đốm mốc xanh, 
mốc xám, chùn ngọn, sâu đục gân lá…

Theo Báo Hải Dương điện tử

NHÀ NÔNG 
NÊN BIẾT

Chăm sóc nhãn 
sau thu hoạch

Năm 2022, năm đầu 
tổ chức triển khai 
thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới 
(NTM) theo bộ tiêu chí mới 
của giai đoạn 2021 - 2025. 
Theo đó, năm 2022, toàn 
tỉnh phấn đấu có thêm 44 
khu dân cư NTM kiểu mẫu, 
10 - 15 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao, 8 - 10 xã đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để các địa phương triển 
khai thực hiện có hiệu quả 
các mục tiêu về xây dựng 
NTM, ngày 29.8.2022, Sở 
Nông nghiệp và PTNT ban 
hành Hướng dẫn số 165/
HD-SNNPTNT về việc 
hướng dẫn đánh giá và 
thực hiện một số nội dung, 
tiêu chí xã NTM, xã NTM 
nâng cao và xã NTM kiểu 
mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên giai đoạn 2021 - 2025, 
trong đó có nội dung quy 
định về tổ chức sản xuất 
đối với xã NTM kiểu mẫu. 
Theo đó, để đạt tiêu chí 
trên, các xã cần phải bảo 
đảm đủ hai điều kiện sau: 
Có vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung đối với sản phẩm 
chủ lực của xã sản xuất 
theo tiêu chuẩn, đủ điều 
kiện để cấp mã số vùng 
sản xuất; có sản phẩm 
OCOP được công nhận từ 
3 sao trở lên; có liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ 
sản phẩm; bảo đảm chất 
lượng, hiệu quả, an toàn 
thực phẩm; thích ứng với 
biến đổi khí hậu (viết tắt 
là điều kiện 1). Có từ 2 mô 
hình phát triển kinh tế nông 
thôn hiệu quả theo hướng 
tích hợp đa giá trị (kinh tế, 
văn hoá, môi trường) và 
ứng dụng phần mềm truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm 
nông - lâm - thủy sản đối 
với sản phẩm chủ lực (viết 
tắt là điều kiện 2).

Đồng chí Lê Trung Cần, 
Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và PTNT cho biết: 
Yêu cầu cụ thể để đạt 
điều kiện 1 và cách thức 
đánh giá đạt tiêu chí cần 
bảo đảm các yếu tố sau: 

Tổ chức sản xuất đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu

Vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung đối với sản phẩm 
chủ lực của xã sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP 
hoặc tương đương trở lên; 
đủ điều kiện để cấp mã số 
vùng sản xuất. Sản phẩm 
OCOP đạt xếp hạng 3 sao 
và 4 sao được xác định 
theo quyết định của UBND 
tỉnh; sản phẩm OCOP đạt 
xếp hạng 5 sao được xác 
định theo quyết định của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ sản phẩm được 
thể hiện qua hợp đồng liên 
kết trong sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp 
quy định tại Điều 4, Nghị 
định số 98/2018/NĐ-CP 
ngày 5.7.2018 của Chính 
phủ. Toàn bộ sản phẩm 
hàng hóa chủ lực, sản xuất 
tập trung, xuất bán ra thị 
trường được sản xuất từ 
các cơ sở sản xuất, sơ chế, 
chế biến, bảo quản, kinh 
doanh, vận chuyển thực 
phẩm tuân thủ các quy 
định của pháp luật về an 
toàn thực phẩm. Sản phẩm 
chủ lực của xã có hiệu quả 
kinh tế cao (gấp tối thiểu 
2 lần so với sản phẩm đại 

trà khác của xã tại cùng 
thời điểm đánh giá) và có 
tiềm năng phát triển, có 
thể được công nhận sản 
phẩm OCOP đạt từ 3 sao 
trở lên. Thích ứng với biến 
đổi khí hậu cần bảo đảm 
các yếu tố như chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
sử dụng giống chống chịu, 
dịch chuyển thời vụ; thích 
ứng với đặc thù thiên tai 
và phù hợp với điều kiện, 
thích ứng biến đổi khí hậu 
của địa phương. Có biện 
pháp thực hiện chuyển 
đổi cơ cấu sản xuất phù 
hợp với biến đổi khí hậu 
của địa phương, áp dụng 
nông nghiệp công nghệ 
cao (nhà lưới, nhà kính, 
hệ thống tưới tự động, tiết 
kiệm...).

Yêu cầu cụ thể để đạt 
điều kiện 2 và cách thức 
đánh giá đạt tiêu chí cần 
bảo đảm các yếu tố sau: 
Có ít nhất 2 mô hình phát 
triển kinh tế nông thôn hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả, có lãi từ 2 năm 
liên tiếp (đối với mô hình 
hoạt động từ 2 năm trở lên) 
hoặc 1 năm tài chính đối 
với tổ chức mới hoạt động 

dưới 2 năm; tạo giá trị gia 
tăng cho sản phẩm của mô 
hình, tạo việc làm và nâng 
cao thu nhập; có ứng dụng 
phần mềm truy xuất trên 
hệ thống thông tin điện tử. 
Bảo đảm giữ gìn bản sắc 
văn hóa, thuần phong mỹ 
tục, các quy ước, hương 
ước của địa phương. Các 
mô hình phát triển kinh tế 
nông thôn hoạt động tuân 
thủ các quy định về môi 
trường; giữ gìn cảnh quan 
môi trường nông thôn, 
không gây ô nhiễm môi 
trường, bảo đảm phát triển 
bền vững (có bản cam kết 
hoặc kế hoạch bảo vệ môi 
trường được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt). Phương 
pháp đánh giá thông qua 
việc kiểm tra các hồ sơ, 
tài liệu, danh sách tổng 
hợp thống kê các mô hình, 
cơ sở trên địa bàn thuộc 
phạm vi quản lý của xã 
(tên mô hình, cơ sở, sản 
phẩm chủ lực, phần mềm 
truy xuất nguồn gốc sử 
dụng, phạm vi phần mềm 
truy xuất nguồn gốc) và 
kiểm tra thực tế mô hình.

ĐÀO BAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Thực hiện thi công 61 
công trình điện 
của khách hàng

Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên 
đã ký 65 hợp đồng sửa chữa lớn và đã thực hiện thi 
công 61 công trình điện của khách hàng. Sau khi ký 
hợp đồng được công ty lập lý lịch các thiết bị công 
trình điện, các đầu sổ theo dõi vận hành; lập, quản 
lý hồ sơ (thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán, bản vẽ 
hoàn công, các văn bản nghiệm thu kỹ thuật, các văn 
bản thí nghiệm, kiểm định…); quản lý các quy trình 
công trình điện theo quy định.
ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG

Thay thế hòm hộp công tơ 
composite chống cháy 

Từ tháng 7 đến nay, Điện lực Kim Động đã thực 
hiện lắp đặt hòm hộp chống cháy composite tại 
nhánh khu chợ Trương Xá thuộc trạm biến áp Trương 
Xá 1 (từ cột 1.2.9 đến cột 2.17 và các nhánh rẽ). 
Trong đó, đơn vị thay thế 20 hòm công tơ 3 pha, 48 
hòm H4/4, 6 hòm H2/2, 20 hòm ATM 3 pha, 197 hòm 
ATM 1 pha. Việc thay thế hòm hộp công tơ composite 
chống cháy trong quản lý vận hành lưới điện đem lại 
nhiều lợi ích như: Bảo vệ hệ thống điện và các linh 
kiện phục vụ việc truyền tải điện năng trong hệ thống 
điện, chống bám bụi, vỏ hòm chống nhiệt cao…

PHẠM ĐĂNG

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH HƯNG YÊN

THÔNG BÁO
Tuyển dụng cán bộ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 
nhánh Hưng Yên và Chi nhánh Bắc Hưng Yên tổ chức thi tuyển cán bộ năm 
2022, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1/ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG 

YÊN 
Địa chỉ: Số 240, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên
+  Chuyên viên nghiệp vụ tín dụng (vị trí Quản lý khách hàng): 01 chỉ tiêu 
2/ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC 

HƯNG YÊN 
Địa chỉ: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
+  Chuyên viên nghiệp vụ tín dụng (vị trí Quản lý khách hàng): 06 chỉ tiêu 
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện chung
- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời không quá 35.
- Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời 

gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo 
không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang 
chữa bệnh, cai nghiện…

- Không đang công tác chính thức tại BIDV. Trường hợp đã nghỉ việc tại 
BIDV thì thời gian nghỉ việc phải đủ 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc đến ngày 
30.9.2022.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng: Đáp ứng điều kiện tuyển dụng của 
từng vị trí tại website https://tuyendung.bidv.com.vn/. 

3. Đối tượng đặc cách vào vòng phỏng vấn: 
Ứng viên được xem xét đặc cách vào vòng phỏng vấn nếu đáp ứng được 

một trong các điều kiện sau: 
3.1. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, hệ chính quy, tập trung, dài hạn 

(không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học văn bằng 2, liên thông lên 
Đại học) tại 7 trường đại học bao gồm: Đại học Kinh tế quốc dân; Học viện 
Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Ngân hàng Tp.HCM; Đại học Kinh tế 
Tp.HCM; Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội; Đại học Ngoại thương. 
Trường hợp ứng viên là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng phải có giấy 
chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. (Điều kiện này không áp dụng 
đối với vị trí Công nghệ thông tin).

3.2. Đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế về chuyên ngành học tập, 
nghiên cứu (cấp đại học trở lên) phù hợp với yêu cầu công việc tại vị trí dự 
tuyển.

3.3. Có kinh nghiệm công tác chính thức từ 03 năm (36 tháng) trở lên tại 
các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước (không bao gồm thời gian thử việc, 
học việc, cộng tác viên, lao động mùa vụ, khoán gọn), tại vị trí công tác phù 
hợp với vị trí tuyển dụng.  

Các ứng viên tại mục 3.1 đến 3.3 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu 
chuẩn tuyển dụng tại mục 2.

4. Đối tượng được miễn thi viết tiếng Anh:
Ứng viên được xem xét miễn thi viết tiếng Anh nếu đáp ứng được một 

trong các điều kiện sau:
4.1. Có chứng chỉ còn liệu lực, do đơn vị có thẩm quyền cấp của một 

trong các chứng chỉ và mức điểm tối thiểu như sau: TOEFL-PBT 475 điểm; 
TOEFL-CBT 150 điểm; TOEFL_IBT 52 điểm; IELTS 5.0 điểm; TOEIC 550 
điểm; Trong đó: 

- Chứng chỉ TOEIC, TOEFL: Do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (Educational 
Testing Service - ETS) tổ chức, tại Việt Nam, đại diện của ETS cấp chứng chỉ 
này là IIG Việt Nam.

- Chứng chỉ IELTS: Do Đại học Cambridge (University of Cambridge 

ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc (IDP 
Education) cấp.

4.2. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành tiếng Anh;
4.3. Tốt nghiệp đại học nước ngoài học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
4.4. Đối với chi nhánh Bắc Hưng Yên: Ngoài điều kiện tiếng Anh nêu trên 

ưu tiên tuyển dụng ứng viên QLKH biết tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng tập trung qua 3 vòng:
1. Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.
2. Vòng 2: Thi nghiệp vụ và ngoại ngữ tập trung. Trong đó:
- Môn thi nghiệp vụ: Gồm các nghiệp vụ tín dụng; tương ứng với vị trí ứng 

tuyển. 
- Môn thi ngoại ngữ (môn điều kiện): Môn thi ngoại ngữ là tiếng Anh, các 

ứng viên không đáp ứng điều kiện miễn thi tiếng Anh tại mục II.4 sẽ tham gia 
thi môn tiếng Anh trên máy tính. Điểm tiếng Anh là điểm điều kiện, đáp ứng 
mức tối thiểu của BIDV trong từng kỳ tuyển dụng, không tính vào điểm để xét 
vào vòng phỏng vấn. 

3. Vòng 3: Phỏng vấn. 
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Ứng viên nộp trực tiếp tại Chi nhánh hoặc qua Email
- Scan các văn bằng, chứng chỉ (không cần chứng thực):
+ Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/Đại học; bảng điểm các năm học có xác nhận 

của trường. Trường hợp thí sinh dự thi vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, nếu sử 
dụng bằng Thạc sỹ hoặc bằng Đại học văn bằng 2 để đăng ký (sử dụng bằng 
cấp này khi khai báo tạo hồ sơ trên website tuyển dụng), thí sinh phải gửi 
kèm bổ sung thêm file scan bằng tốt nghiệp Đại học (đối với Thạc sỹ) hoặc 
bằng tốt nghiệp Đại học thứ nhất (đối với Đại học văn bằng 2);

+ Bản cam kết điểm TBC tốt nghiệp chính thức không thấp hơn điểm TBC 
đã khai báo trong hồ sơ dự tuyển (đối với sinh viên năm cuối đang chờ lấy 
bằng). Trường hợp thấp hơn thì kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ. 

+ Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học; Bản sao các chứng chỉ về thành 
tích học tập (nếu có);

+ Chứng chỉ ngoại ngữ;
+ Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác: Hợp đồng lao động, 

Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm/phân công công tác, Quyết 
định xếp lương, sổ Bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác (nếu có).

- File ảnh 4x6 của ứng viên.
V. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian: Từ ngày 21.9.2022 đến hết ngày 5.10.2022.
2. Cách thức: Hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh:
- Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, địa chỉ: 

240, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên, Email:hungyen@bidv.com.vn

 - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Hưng Yên, địa 
chỉ: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Email:bachungyen@bidv.
com.vn

* Ghi chú:  
- Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: Số báo danh ứng viên, lịch thi, 

địa điểm thi, kết quả thi tuyển... sẽ được gửi tới email của thí sinh đủ điều kiện 
dự thi các vòng. 

- Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trên khi làm thủ tục nộp hồ sơ.
- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của 

hồ sơ. Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính 
xác, trung thực, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Trân trọng thông báo!
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Sản xuất trong nhà lưới tại Hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây 
dược liệu An Thịnh Phát (xã Tống Trân, Phù Cừ)

VĂN LÂM

Trên 2,3 nghìn cơ sở 
sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp

Cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải 
pháp tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, thông 
thoáng, thời gian qua, huyện Văn Lâm đã thu hút trên 2,3 
nghìn cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
tham gia hoạt động trong các lĩnh vực như: Điện tử, viễn 
thông, công nghệ thông tin, thiết bị y tế, dược phẩm, thiết 
bị chiếu sáng, cơ khí... Các cơ sở sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực vào 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định cho 
hàng chục nghìn lao động trong và ngoài huyện. 

PV

YÊN MỸ

Cấp, cấp đổi trên 520 giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ gia đình, cá nhân
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ thực hiện cấp, 

cấp đổi trên 520 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho hộ gia đình, cá nhân, gồm trên 320 giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất ở lần đầu; trên 200 giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất nông nghiệp. Các xã có nhiều thửa 
đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: 
Thanh Long, Giai Phạm, Trung Hưng và thị trấn Yên Mỹ. 

Cùng với đó, các xã, thị trấn và các phòng, đơn vị 
chức năng của huyện còn tích cực hoàn thiện hồ sơ thực 
hiện cấp đổi, đăng ký biến động quyền sử dụng đất ở 
cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện giao dịch về 
đất đai.

MAI NHUNG

XÃ TOÀN THẮNG 

Giá trị sản xuất TTCN, 
dịch vụ chiếm trên 80% 

cơ cấu kinh tế
Hiện nay, xã Toàn Thắng (Kim Động) có trên 50 

doanh nghiệp, hơn 200 hộ gia đình tham gia sản xuất, 
kinh doanh các ngành nghề như: Mộc, chế biến lương, 
thực phẩm; khoảng 650 lao động làm nghề xây dựng, 
1.600 lao động đi làm xa và lao động thời vụ tại các cơ 
sở, doanh nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có trên 
160 chiếc xe ô tô vận tải hàng hoá và chở khách, mang 
lại giá trị thu nhập hàng chục tỷ đồng/năm. 

Đến nay, giá trị sản xuất TTCN, dịch vụ chiếm trên 
80% cơ cấu kinh tế của xã. 

 LỆ THU 

TIÊN LỮ

Gần 5 nghìn cơ sở hoạt động 
thương mại, dịch vụ

Huyện Tiên Lữ hiện nay có gần 5000 cơ sở hoạt động 
thương mại, dịch vụ. Trong đó, có 3.375 cơ sở hoạt động 
trong lĩnh vực thương mại; 539 cơ sở hoạt động kinh 
doanh dịch vụ vận tải; còn lại là các cơ sở hoạt động 
thuộc lĩnh vực dịch vụ khác. Để hoạt động thương mại, 
dịch vụ trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng của Nhân dân, huyện chỉ đạo các phòng 
chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh 
doanh bán lẻ, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp 
kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng lậu, trốn thuế; 
xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá 
bất hợp lý…

MINH HUẤN



* Tổng biên tập LÊ CÔNG TUẤN * Phó tổng biên tập: NGUYỄN HOÀNG LINH - NGUYỄN NGỌC LUYỆN * Trình bày THANH HƯNG * Chế bản  điện tử tại Tòa soạn Báo Hưng Yên * Giấy phép xuất bản số 812/GP- BTTTT
 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14-5-2012   *  Trụ sở tòa soạn: 309 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên  *  Điện thoại: (0221) 3863635, 3864816 *  Fax: 3864816  * Hộp thư điện tử: 
toasoanbaohungyen@gmail.com  * In tại Công ty cổ phần in Tô Hiệu Hưng Yên  *  Khuôn khổ 42x58 cm  *  4 trang  *  Kỳ hạn xuất bản 5 kỳ/ tuần  *  Phát hành vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu * Giá 1500 đồng
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Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý thuế

(Tiếp theo kỳ trước)

Huyện Tiên Lữ có 
tuyến đê tả sông 
Luộc chạy qua địa 

bàn 7 xã với chiều dài trên 
10km. Thời gian qua, mặc 
dù các cấp, ngành, địa 
phương đã tập trung tuyên 
truyền, nhắc nhở, xử lý 
vi phạm nhưng tình trạng 
vi phạm hành lang bảo 
vệ đê điều trên địa bàn 
huyện vẫn diễn biến phức 
tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh 
hưởng an toàn đê điều.

Trên bãi sông của xã 
Thiện Phiến, những ngày 
cuối tháng 8, mặc dù 
đang trong mùa mưa bão, 
nhưng bãi kinh doanh vật 
liệu xây dựng của Công ty 
TNHH thương mại và dịch 
vụ Phong Anh (xã Thiện 
Phiến) vẫn tập kết rất nhiều 
cát, vật liệu xây dựng trong 
hành  lang thoát lũ. Bãi cát 
dài hàng trăm mét, cao 
như núi “vươn” ra tận mép 
sông Luộc. Rất nhiều máy 
xúc, phương tiện phục vụ, 
vận chuyển cát đang hoạt 
động. Trạm trộn bê tông 
Triều Dương được dựng 
ngay gần bờ sông và khối 
lượng cát, đá tập kết rất 
lớn, nhưng vẫn chưa được 
công ty hạ độ cao để bảo 
đảm an toàn phòng, chống 
lũ. Điều đáng nói, hiện nay 
Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Phong Anh hoạt 
động không có giấy phép. 
Hạt Quản lý đê huyện 
Tiên Lữ đã nhiều lần lập 
biên bản và các cơ quan 
có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính nhưng vi 
phạm này vẫn chưa được 
khắc phục. 

Mặc dù việc phát hiện, 
xử lý vi phạm trên địa 
bàn huyện Tiên Lữ đã có 
những chuyển biến, tuy 
nhiên, số vụ vi phạm tồn 
tại từ năm 2011 đến nay 
chưa xử lý được vẫn còn 
khá nhiều. Trao đổi về vấn 
đề này, đồng chí Nguyễn 
Tuấn Sơn, Phó Hạt trưởng 
Hạt Quản lý đê huyện 
Tiên Lữ cho biết, đơn vị 
thường xuyên kiểm tra, 
lập biên bản vi phạm hành 
chính, ra quyết định tạm 
đình chỉ hành vi vi phạm 
Luật Đê điều đối với hoạt 
động của các bến, bãi vi 
phạm. Các vi phạm mới 
ngay từ khi phát sinh đã 
được Hạt quản lý đê kịp 
thời phát hiện và phối hợp 
với các địa phương ngăn 
chặn, lập biên bản yêu 
cầu các đơn vị tạm dừng 
ngay việc thi công và tập 

Đài KTTV Hưng Yên

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

14. Xử lý số tiền thu được do bán đấu giá tài sản kê 
biên

Cơ quan thi hành biện pháp cưỡng chế kê biên, bán 
đấu giá tài sản thực hiện:

a) Nộp tiền thuế nợ theo quyết định cưỡng chế
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ 

tục hải quan bị cơ quan hải quan kê biên bán đấu giá, 
cơ quan hải quan trích nộp tiền bán đấu giá để nộp tiền 
thuế tương ứng với số tiền thuế phải nộp của hàng hóa 
bị kê biên bán đấu giá trước khi nộp tiền thuế nợ theo 
quyết định kê biên trừ trường hợp hàng hóa thuộc sở hữu 
Nhà nước.

b) Thanh toán chi phí cưỡng chế cho tổ chức cưỡng 
chế.

c) Trả lại cho người nộp thuế bị cưỡng chế sau khi nộp 
đủ tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước và thanh toán 
đầy đủ chi phí cưỡng chế.

15. Chi phí cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
về quản lý thuế:

a) Chi phí cho các hoạt động cưỡng chế được xác 
định trên cơ sở chi phí thực tế đã phát sinh trong quá 
trình thi hành quyết định cưỡng chế phù hợp với giá cả ở 
từng địa phương, bao gồm:

a.1) Chi phí huy động người thực hiện quyết định 
cưỡng chế.

a.2) Chi phí thù lao cho các chuyên gia định giá để tổ 

chức đấu giá, chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản.
a.3) Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ 

vật, tài sản.
a.4) Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê 

biên.
a.5) Chi phí thực tế khác (nếu có).
b) Người ban hành quyết định cưỡng chế được sử 

dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các 
biện pháp cưỡng chế. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có 
trách nhiệm hoàn trả chi phí cưỡng chế cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. Trường hợp cá nhân, tổ chức không 
tự nguyện hoàn trả chi phí cưỡng chế thì người có thẩm 
quyền ban hành quyết định cưỡng chế được áp dụng các 
biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 
quản lý thuế quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật Quản 
lý thuế.

16.Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế 
này mà có thông tin, điều kiện thực hiện biện pháp cưỡng 
chế trước hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo hiệu quả 
hơn thì cơ quan quản lý thuế đồng thời áp dụng biện 
pháp cưỡng chế trước hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp 
theo để thu tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

(Còn nữa)

TIÊN LỮ

Nhiều vi phạm đê điều chưa được xử lý

kết vật liệu, yêu cầu tháo 
dỡ, giải tỏa các hạng mục 
vi phạm. Tuy nhiên, hiện 
nay vẫn còn những bến 
bãi vi phạm đê điều tồn 
tại từ nhiều năm nay, rất 
khó khăn trong việc xử lý. 
Ngoài bãi kinh doanh vật 
liệu xây dựng của Công ty 
TNHH thương mại và dịch 
vụ Phong Anh, dọc tuyến 
đê sông Luộc, đoạn qua 
địa bàn huyện Tiên Lữ, 
còn nhiều bến, bãi kinh 
doanh vẫn đang hoạt động 
trong mùa mưa bão bất 
chấp “lệnh cấm” của chính 
quyền các cấp. Cụ thể 
như: Cơ sở kinh doanh cát 
của ông Trần Duy Hưng 
(xã Thiện Phiến), bến bãi 
kinh doanh vật liệu xây 
dựng của Công ty TNHH 
Việt Thái Hưng (xã Thiện 
Phiến)...

Theo thống kê của Hạt 
Quản lý đê huyện Tiên 
Lữ, dọc tuyến đê tả sông 
Luộc đoạn qua địa bàn 
huyện Tiên Lữ hiện nay có 
14 bến, bãi tập kết, kinh 
doanh vật liệu xây dựng 
của các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp. Từ năm 
2011 đến nay, Hạt đã kiểm 
tra, lập biên bản và đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính 
các cơ sở vi phạm với tổng 
số tiền phạt lên đến hàng 
tỷ đồng. Các hành vi vi 
phạm chủ yếu là san lấp 
mặt bằng, tập kết vật liệu, 
xây dựng công trình phụ, 
nhà tạm trong hành lang 
bảo vệ đê, kè, hành lang 
thoát lũ, hoạt động chưa 

có quyết định cấp phép 
của UBND tỉnh. Riêng từ 
đầu năm 2022 đến nay, 
toàn huyện đã xử lý được 
hàng chục trường hợp vi 
phạm hành lang bảo vệ đê 
sông Luộc, trong đó có 2 
trường hợp phát sinh mới ở 
xã Thiện Phiến là hộ ông 
Trần Duy Hưng đan sắt 
làm móng nhà mở rộng 
so với công trình cũ và hộ 
ông Đào Quang Hòa cơi 
nới, xây dựng công trình 
vi phạm trong hành lang 
bảo vệ đê. Ngoài những 
trường hợp trên, hiện nay, 
dọc tuyến đê sông Luộc 
qua địa bàn huyện còn 
tồn tại một số công trình 
vi phạm chưa được xử lý 
dứt điểm, tập trung chủ 
yếu ở 2 xã: Cương Chính 
và Thiện Phiến. Điều đáng 
nói, trong tổng số 14 bến, 
bãi tập kết, kinh doanh vật 
liệu xây dựng ven sông 
trên địa bàn huyện hiện 
nay mới chỉ có 2 bến bãi 
được cấp phép, còn lại 12 
bến bãi không phép vẫn 
hoạt động. 

Đồng chí Trần Văn 
Hạnh, Trưởng phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn huyện cho biết: Mùa 
mưa bão 2022, UBND 
huyện đã thành lập đoàn 
kiểm tra, yêu cầu các 
chủ bến bãi cam kết hoạt 
động phải tuân thủ quy 
định của pháp luật, những 
bến bãi không phép đều 
phải ngừng hoạt động. 
Đầu tháng 9, huyện đã 
tiến hành kiểm tra việc 
lắp đặt trạm trộn bê tông 

của 3 doanh nghiệp nằm 
trên địa bàn xã Hải Triều 
và xã Thiện Phiến gồm: 
Công ty cổ phần Bê tông 
Triều Dương, Công ty cổ 
phần Quản lý đường sông 
Hưng Yên và Công ty 
TNHH Bê tông và Xây lắp 
Petrolimex... Qua kiểm tra, 
huyện phát hiện, lập biên 
bản vi phạm hành chính, 
đồng thời ra Quyết định 
đình chỉ hoạt động và trình 
UBND tỉnh phương án xử 
lý vi phạm đối với 2 đơn 
vị là: Công ty cổ phần Bê 
tông Triều Dương, Công 
ty cổ phần Quản lý đường 
sông Hưng Yên... Riêng, 
Công ty cổ phần Bê tông 
Triều Dương đã tự tháo dỡ 
toàn bộ trạm trộn bê tông, 
trả lại nguyên trạng hành 
lang thoát lũ sông Luộc 
theo quy định của pháp 
luật. 

Để hạn chế và tiến 
tới chấm dứt tình trạng vi 
phạm pháp luật về đê điều, 
UBND huyện Tiên Lữ, Hạt 
quản lý đê huyện Tiên 
Lữ và các xã có đê cần 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến Luật Đê 
điều, vận động Nhân dân 
chấp hành nghiêm các quy 
định của pháp luật; kiên 
quyết xử lý dứt điểm những 
trường hợp vi phạm pháp 
luật về đê điều theo quy 
định, từ đó, tạo sự chuyển 
biến tích cực và đưa công 
tác quản lý đê điều trên địa 
bàn huyện đi vào nền nếp, 
đúng pháp luật.

M.H

được trên 327 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 37% 
so với kế hoạch vốn giao...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, 
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 
không để lãng phí nguồn vốn đầu tư, 
UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu 
tư, Ban quản lý các dự án đã được 
giao khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, 
thủ tục... khởi công những dự án đã 
được phê duyệt, bố trí vốn; tập trung 
thi công và giải ngân những dự án 
đang triển khai. Việc giao chi tiết và 
thông báo kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2022 cho các đơn vị được triển 
khai kịp thời, thực hiện theo đúng các 
quyết định, thông báo vốn của cấp 
có thẩm quyền. Tổ chức nghiệm thu, 
thanh toán ngay khi có khối lượng 
hoàn thành để giải ngân vốn theo 
tiến độ thực hiện.  

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà 
nước Hưng Yên, năm 2022, vốn đầu 
tư công từ nguồn ngân sách nhà 
nước được phân bổ trên địa bàn tỉnh 
là trên 10 nghìn tỷ đồng, trong đó, 
vốn Thủ tướng Chính phủ giao gần 
4.984 tỷ đồng và vốn ngân sách địa 
phương bổ sung trên 5.066 tỷ đồng. 
Nguồn vốn kế hoạch giao trong năm 
2022 là trên 9.957 tỷ đồng và kế 
hoạch vốn chuyển tiếp từ năm 2021 
sang năm 2022 là trên 377 tỷ đồng. 
Tính đến hết ngày 31.8, toàn tỉnh đã 
giải ngân được gần 3.737 tỷ đồng, 
đạt trên 76% kế hoạch Thủ tướng 
Chính phủ giao và đạt trên 36% kế 
hoạch địa phương giao. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, công tác giải ngân vốn đầu tư 
công trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số 
hạn chế, tiến độ giải ngân vẫn chậm 
so với kế hoạch HĐND tỉnh giao. 

Một số ngành, địa phương được 
giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ 
giải ngân thấp, đạt dưới 10% như 
các huyện: Văn Lâm, Khoái Châu, 
Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên... Một 
số dự án có vốn đầu tư lớn nhưng 
tiến độ giải ngân chậm hoặc chưa 
giải ngân; một số dự án dự kiến khó 
có khả năng hoàn thiện các thủ tục 
chuẩn bị đầu tư trong năm 2022 dẫn 

đến ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân 
chung của cả tỉnh. Đồng chí Nguyễn 
Thái Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước Hưng Yên cho biết: Một trong 
những nguyên nhân khiến tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công chậm so 
với kế hoạch là do có đến hơn 80% 
tỷ trọng vốn đầu tư  bố trí cho các 
dự án mới, mất nhiều thời gian hoàn 
thiện thủ tục đầu tư, khó khăn trong 
giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, 
thời gian qua, tình trạng khan hiếm 
nguyên vật liệu, nhất là cát san lấp 
và giá một số loại nguyên vật liệu 
tăng cao dẫn tới việc chậm thi công 
nhiều dự án... 

Từ nay đến cuối năm là giai đoạn 
“nước rút” để hoàn thành mục tiêu 
giải ngân vốn đầu tư công, các cấp, 
ngành, địa phương trong tỉnh đã tích 
cực vào cuộc, tập trung gỡ “nút thắt”, 
giải quyết khó khăn, vướng mắc đối 
với từng dự án. Mới đây, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy có văn bản yêu cầu các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 
tập trung quán triệt nghiêm túc và 
triển khai quyết liệt, đồng bộ các 
nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến 

độ thực hiện các dự án đầu tư công 
và giải ngân vốn đầu tư công theo 
nghị quyết của Chính phủ; tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với 
các dự án sử dụng vốn ngân sách 
tỉnh và nguồn sử dụng đất. Tập trung 
giải phóng mặt bằng, nhất là các dự 
án công trình giao thông trọng điểm, 
tháo gỡ khó khăn trong việc bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư, thi công, 
xây lắp, mua sắm và các thủ tục 
hành chính liên quan đến dự án đầu 
tư công. Đẩy nhanh tiến độ triển khai 
thực hiện các dự án đầu tư công phải 
đi đôi với bảo đảm chất lượng công 
trình; tăng cường kiểm tra, giám sát 
và phòng, chống tiêu cực, phát hiện, 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
trong đầu tư công. Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành cần 
chủ động điều hành linh hoạt vốn 
đầu tư công, điều chuyển vốn từ các 
dự án chậm tiến độ sang dự án có 
khối lượng công việc bảo đảm tiến 
độ, giải ngân nhanh, phấn đấu hoàn 
thành giải ngân 100% kế hoạch vốn 
được giao của từng dự án...

Bãi tập kết vật liệu xây dựng của cơ sở kinh doanh Trần Duy Hưng 
(xã Thiện Phiến)

Ảnh chụp ngày 15.9Thi công dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (km22+550) 
với ĐT.376

Gỡ “nút thắt”...
(TIẾP THEO TRANG 1)

ỐNG KÍNH PHÓNG VIÊN

Bãi tập kết rác 
thải ở xã Thành 
Công (Khoái Châu) 
"lấn chiếm" đường 
giao thông 

Ảnh chụp hồi 
9h30, ngày 20.9.2022

THỜI SỰ QUỐC TẾTHỜI SỰ QUỐC TẾ

Từ ngày 22 đến 23.9.2022

Nhiều mây, có lúc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 

2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 28 - 300C

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C

Hà Lan công bố gói hỗ trợ người dân kỷ lục

Quang cảnh một nhà máy sản xuất khí đốt ở 't Zand, Groningen, 
Hà Lan, năm 2015. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Hà Lan ngày 20.9 đã 
thông báo gói hỗ trợ lớn "chưa từng 
có" lên tới 17,2 tỷ euro để hỗ trợ 
người dân đang phải đối mặt với giá 
năng lượng tăng cao cũng như mức 
lạm phát 2 con số - hậu quả của 
cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine.

Nhà vua Willem-Alexander của 
Hà Lan đã công bố gói cứu trợ trên 
khi phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc 
hội ở La Hay.

Theo đó, Nhà vua Willem-
Alexander đã khẳng định "một hậu 
quả trực tiếp của xung đột ở Ukraine 
và các biện pháp trừng phạt quốc tế 
nhằm vào Nga là giá khí đốt, điện 
và lương thực đã trở nên đắt đỏ hơn 
đáng kể".

Bản tóm lược về ngân sách tài 
khóa mới 2023 của Hà Lan cho biết, 
Chính phủ nước này sẽ dành 17,2 tỷ 
euro để hỗ trợ người dân vào năm 
sau và 4,9 tỷ euro nữa trong những 
năm tiếp theo.

Theo Văn phòng Thống kê Trung 
ương Hà Lan (CBS), lạm phát ở nước 
này trong tháng 8 là 12%, cao hơn 3 
điểm % so với mức trung bình của 

Liên minh châu Âu (EU) và là mức 
cao nhất ở Hà Lan kể từ thập niên 
1970 đến nay. Cũng theo CBS, giá 
năng lượng đã tăng 170% và giá điện 
tăng 149% trong tháng 8.

Để ứng phó những tác động này, 
Chính phủ Hà Lan đã thông báo sẽ 
áp giá trần đối với khí đốt và điện kể 
từ ngày 1.1.2023.

Theo TTXVN


